Protokoll
2018-04-11

Valnämnden

Datum:

2018-04-11 kl 15:00-17:20

Plats:

Nämndrummet Hova

Paragrafer: § 1 - 14

Underskrifter

Kerstin Isaksson
Ordförande

Britt-Marie Nilsson
Sekreterare

Justeringens
plats och tid:
Justeras

Monica Joby

Beslutande

Kerstin Isaksson (M), Ordförande
Elisabeth Elg (S), Vice ordförande
Arne Svensson (C)
Monica Joby (M)
Cecilia Gustavsson (FI), Tjänstgörande ersättare

Övriga

Britt-Marie Nilsson, Kommunsekreterare
Christian Swidén, Säkerhetssamordnare, Kommunledningskontoret, § 4
Malin Mellgren, Praktikant, Kommunledningskontoret, § 4
Elin Asp, Stabschef, § 5-6
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Valnämnden

Protokoll
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Ärende

Ärendenummer

§1

Val av justerare

§2

Anmälan om eventuellt jäv

§3

Godkännande av dagordning

§4

Information från säkerhetssamordnare

KS 2017/883

Föredragande: Christian Swidén
§5

Valnämndens behandlingar av personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/729

KS 2018/245

Föredragande: Elin Asp
§6

Beslut om dataskyddsombud

KS 2018/245

Föredragande: Elin Asp
§7

Rapport från Länsstyrelsen

KS 2017/883

Föredragande: Kerstin Isaksson, Elisabeth Elg
§8

Ambulerande röstmottagare

KS 2017/883

§9

Förtroendevalda i valarbetet

KS 2017/883

§ 10

Förtidsröstningslokaler och öppethållande vid valet 2018

KS 2017/883

§ 11

Röstmottagare vid valet till riksdag, kommun och landsting

KS 2017/883

§ 12

Vallokaler och öppettider vid valdagen den 9 september

KS 2017/883

§ 13

Ekonomisk ersättning för röstmottagare

KS 2017/883
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

§ 14

Övriga frågor
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KS 2017/883
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Ärende
Vn § 1

Protokoll
2018-04-11

Ärendenummer

Val av justerare
Beslut
Monica Joby (M) justerar protokollet.

Kopia till
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Ärende
Vn § 2

Protokoll
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Ärendenummer

Anmälan om eventuellt jäv
Beslut
Föreligger ingen anmälan om jäv.
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Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Ärende
Vn § 3
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Ärendenummer

Godkännande av dagordning
Beslut
Valnämnden godkänner dagordningen.

6/23
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande
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Valnämnden

Vn § 4

Ärende

Ärendenummer

Information från säkerhetssamordnare

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att valnämndens ordförande och vice ordförande sammanställer
önskemål om innehållet i utbildningsmaterialet inför utbildningen till
röstmottagarna. Säkerhetssamordnaren sammanställer materialet efter valnämndens
önskemål. Utbildningen planeras att genomföras under augusti månad.

Behandling på sammanträdet
Christian Swidén säkerhetssamordnare informerar om:
- Visar en film om hot mot politiker.
- Förebyggande åtgärder samtliga förtroendevalda i MTG erbjuds att genomgå en
utbildning om säkerhet för förtroendevalda
- Säkerhetssamtal samtliga kommunalråd och nämndsordföranden erbjuds
- Riskanalys - checklista i vardagen
- Otillåten påverkan
- Konflikthantering fem snabba
- Rapportering och dokumentation
- Stödresurser
- Säpos informationsbok

Bakgrund
Riktlinjerna ska utgöra ett stöd och en vägledning för kommunens förtroendevalda i
syfte att öka tryggheten vid utförande av sina offentliga förtroendeuppdrag. MTG
kommun verkar genom dessa riktlinjer för att förtroendevalda, genom hot, våld eller
allvarliga trakasserier inte ska kunna påverkas i sin roll som beslutsfattare. Uppdraget
som förtroendevald ska kunna genomföras utan inskränkningar samt med en godtagbar
känsla av trygghet och säkerhet.
Bilagor
- 180402 Arbetskopia förkortad - Hot mot förtroendevalda MTG.doc

Kopia till
Christian Swidén
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Valnämnden

Vn § 5
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Ärende

Ärendenummer

Valnämndens behandlingar av personuppgifter i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR) (EU) 2016/729

KS 2018/245

Beslut
Valnämnden godkänner upprättad registerförteckning över behandlingar av
personuppgifter inom nämndens verksamheter.

Behandling på sammanträdet
Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet.

Bakgrund
EU har beslutat om en ny förordning – den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR)
– som utgör en ny generell reglering för behandling av personuppgifter inom EU.
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt
kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas. Dataskyddsförordningen
syftar till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt
till skydd av personuppgifter, att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av
personuppgifter inom EU så att det fria flödet av uppgifter inom unionen inte hindras
amt att modernisera dataskyddsdirektivets regler från 1995 och att anpassa dessa till det
nya digitala samhället.
Ett centralt begrepp när det gäller personuppgifter är personuppgiftsansvarig.
Personuppgiftsansvarig är den myndighet, i detta fall ansvarig nämnd som behandlar
personuppgifter i sin verksamhet och som bestämmer vilka uppgifter som ska
behandlas och vad de ska användas till. Personuppgiftsansvarig är, enligt
dataskyddsförordningen, bland annat skyldiga att föra ett register över sina
behandlingar av personuppgifter en så kallad registerförteckning. Förteckningen ska till
exempel innehålla ändamålen med behandlingen, beskrivning av kategorierna av
registrerade och kategorierna av personuppgifter, eventuella externa mottagare av
personuppgifterna och om uppgifter förs över till tredjeland. På begäran ska den
personuppgiftsansvarige göra registret tillgängligt för Datainspektionen.
Verksamheterna inom nämnden har upprättat en registerförteckning över behandlingar
av personuppgifter inom nämndens verksamheter. Nämnden ges information på
sammanträdet om dataskyddsförordningen och nämndens ansvar som
personuppgiftsansvarig.

Bilagor
- Valnämnden Tjänsteskrivelse.docx
- Valnämnden registerförteckning för personuppgiftsansvarig.xlsx
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Valnämnden
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Kopia till
Akt
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Valnämnden

Vn § 6

Ärende

Ärendenummer

Beslut om dataskyddsombud

KS 2018/245

Beslut
Valnämnden beslutar att använda sig av samma dataskyddsombud som
Kommunstyrelsen beslutar om i Gullspångs kommun.
Tidigare utsedda personuppgiftsombud entledigas från sina uppdrag.

Behandling på sammanträdet
Elin Asp, stabschef, informerar om ärendet.

Bakgrund
Dataskyddsförordningen ska börja tillämpas den 25 maj 2018 och vid samma tidpunkt
kommer personuppgiftslagen (PuL) från 1995 att upphävas. Inom ramen för
Dataskyddsförordningen ska personuppgiftsansvarige besluta om ett dataskyddsombud
samt informera vem som är dataskyddsombud till Datainspektionen.
Dataskyddsombudet har som främsta uppgift att övervaka att organisationen följer
dataskyddsförordningen, vilket bland annat innebär att samla in information om hur
organisationen behandlar personuppgifter följer bestämmelser och interna
styrdokument. Vidare ska dataskyddsombudet informera och ge råd inom
organisationen. Dataskyddsombudet har även till uppgift att ge råd om
konsekvensbedömningar, vara kontaktperson gentemot tillsynsmyndigheten, för de
registrerade samt personalen inom organisationen.

Beslutet ska skickas till Datainspektionen, via Britt-Marie Nilsson
Bilagor
- Valnämnden Tjänsteskrivelse dataskyddsombud.docx
- Politiker information utbildning kallelse.pptx

Kopia till
Akt
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Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Vn § 7
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Ärende

Ärendenummer

Rapport från Länsstyrelsen

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden förklarar sig informerade.

Behandling på sammanträdet

Kerstin Isaksson (M) informerar om Länsstyrelsens informationsträff den 31 januari:
Valnämndens ansvarsområde:

- Utbildar och utser röstmottagare
- Ser till att det finns vallokaler och röstningslokaler
- Har hela ansvaret för förtidsröstningen inom kommunen, svarar för den preliminära
rösträkningen av rösterna valnatt och ”onsdagsräkningen”

- Alla röstmottagare ska genomgå en utbildning

- Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9
september. Under hela perioden med förtidsröstningen måste det i kommunen finnas
minst en röstningslokal öppen varje dag.

- Från valet 2018 gäller att det i alla kommuner måste finnas minst en röstningslokal
öppen på valdagen under samma tid som vallokalerna, dvs kl 08:00-20:00.

Bakgrund
Den 31 januari 2018 höll Länsstyrelsen en informationsträff i Göteborg för
kommunerna. Från Gullspångs kommun deltog Kerstin Isaksson (M), valnämndens
ordförande, och Elisabeth Elg (S) vice ordförande valnämnden.

Bilagor
- Valinformation från Länsstyrelsen.pptx
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- Meddelande.htm
- Länsstyrelsen - Komplettering gällande informationsdagen den 31 januari för
kommunerna.pdf

Kopia till
Akt
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Valnämnden

Vn § 8

Ärende

Ärendenummer

Ambulerande röstmottagare

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att frågan återkommer vid senare valnämndsmöte.

Bakgrund
Valmyndigheten informerar om att kommunala bud har upphört och ersätts av
ambulerande röstmottagare. Budröstning finns som tidigare kvar som en möjlighet att
rösta.
En ambulerande röstmottagare tar emot väljarens röst på samma sätt som i en
förtidsröstningslokal och är, på begäran av väljaren, även skyldig att hjälpa väljaren att
göra iordning sin röst. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Ambulerande röstmottagare
kan ta emot röster under 18 dagar före valet.

Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig
till ett röstmottagningsställe får om de begär det lämna sin röst i bostaden till särskilt
förordnade röstmottagare, ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagare kan t.ex ersätta en indragen institutionsröstning. Om det
på en institution enbart togs emot ett fåtal röster vid föregående val och
förutsättningarna inte ändrats, kan kommunen överväga att istället sända dit
ambulerande röstmottagare.

Kommunen ska tillhandahålla ambulerande röstmottagare. Kommunen bestämmer
själva ambitionsnivån, t.ex. vilka tider som ambulerande röstmottagare ska vara
tillgängliga, tillgång till ambulerande röstmottagare även lördagar och söndagar kan
vara aktuellt. Det behövs dessutom en beredskap på valdagen för att kunna skicka
ambulerande röstmottagare.
Minst två ambulerande röstmottagare ska alltid arbeta tillsammans hela tiden.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ambulerande röstmottagare.docx
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Valnämnden
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Kopia till
Akt
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Vn § 9
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Ärende

Ärendenummer

Förtroendevalda i valarbetet

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att godkänna att förtroendevalda kan vara röstmottagare vid
valet.

Bakgrund
Den 31 januari höll Länsstyrelsen en informationsträff i Göteborg för kommunerna. En
fråga handlade om att använda förtroendevalda som röstmottagare. I SOU 2013:24
lyftes frågan om lämpligheten i att ha förtroendevalda som röstmottagare vid
kommunernas arbete med valen. Kommittén fann inte skäl att överväga några formella
regler av jävskaraktär men tyckte att en befogad gräns är att en person som kandiderar
på lista inte ska fungera som röstmottagare. Detta formaliserades inte och ledde således
inte till något förbud. Det är därmed upp till respektive kommun att göra en bedömning
av lämpligheten när det gäller förtroendevalda som röstmottagare. Det framgår även av
den utredning som gjordes inför nämnda SOU att landets kommuner har olika syn på
detta.
Länsstyrelsen ser att det kan finnas ett värde i att fatta ett formellt beslut, oavsett
ställningstagande.
Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förtroendevalda i valarbetet, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx

Kopia till
Akt
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Valnämnden

Vn § 10
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Ärende

Ärendenummer

Förtidsröstningslokaler och öppethållande vid valet 2018

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar om att förtidsröstningen sker i följande lokaler och tider:
Hova bibliotek, Torggatan 19, tel 0506-36275

22/8 kl 15:00-19:00
23/8 kl 14:00-18:00
24/8 kl 12:00-16:00
26/8, kl 14:00-18:00
27/8 kl 14:00-18:00
29/8 kl 15:00-19:00
30/8 kl 14:00-18:00
31/8 kl 12:00-16:00
1/9 kl 10:00-14:00
3/9 kl 14:00-18:00
5/9 kl 15:00-19:00
6/9 kl 14:00-18:00
7/9 kl 12:00-16:00
9/9 kl 08:00-20:00

Gullspångs bibliotek, Hemgatan 12, tel 0551-36007
22/8 kl 14:00-18:00
23/8 kl 14:00-18:00
24/8 kl 12:00-16:00
25/8 kl 10:00-14:00
27/8 kl 14:00-18:00
28/8 kl 12:00-16:00
29/8 kl 14:00-18:00
30/8 kl 14:00-18:00
31/8 kl 12:00-16:00
2/9 kl 14:00-18:00
3/9 kl 14:00-18:00
4/9 kl 12:00-16:00
5/9 kl 14:00-18:00
6/9 kl 14:00-18:00
8/9 kl 10:00-14:00
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Bakgrund
Valnämndens ordförande Kerstin Isaksson och valnämndens vice ordförande Elisabeth
Elg har tagit fram ett förslag på röstningslokaler och öppettider för förtidsröstningen.
Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår till och med valdagen den 9
september. Under hela perioden med förtidsröstningen måste det i kommunen finnas
minst en röstningslokal öppen varje dag. I varje röstningslokal måste det under den tid
som röstmottagningen pågår, alltid vara minst två röstmottagare på plats samtidigt.
Från valet 2018 gäller att det i alla kommuner måste finnas minst en röstningslokal
öppen på valdagen under samma tid som vallokalerna, dvs. kl 08:00-20:00.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, förslag till röstningslokaler och tider framtaget av valnämndens
ordförande och vice ordförande, skrivet av Britt-Marie Nilsson .docx

Kopia till
Biblioteken
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Valnämnden

Vn § 11

Ärende

Ärendenummer

Röstmottagare vid valet till riksdag, kommun och landsting

KS 2017/883

Beslut
1. Valnämnden beslutar att ytterligare röstmottagare behöver tillfrågas för att täcka upp
vid förtidsröstningen vid valdagen.
2. Valnämnden beslutar att utse följande röstmottagare vid valet 2018:
Hova
Gun Svensson ordförande
Margareta Karlsson vice ordförande
Yvonne Jansson
Christina Holmberg
Jonas Grönqvist
Inga-Lill Johansson
Bertil Svensson
Marlene Höglund
Barbro Hermansson
Amnehärads norra
Lilian Bengtsson ordförande
Christina Helge vice ordförande
Ulla Öhrström
Yvonne Eriksson
Sofia Helge
Britt-Marie Andersson
Emma Erlandsson
Lisbet Hast
Ulla Kylén
Maria Gustafsson
Amnehärads södra
Lennart Pettersson ordförande
Wiveka Johansson vice ordförande
Ronja Feltsten
Mats Johansson
Kjell Eriksson
Yvonne Andersson
Lars-Erik Larsson
Kristina Blom
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Bakgrund
De som var röstmottagare vid förra valet 2014 har fått en förfrågan om att delta vid
valet 2018. Några har tackat ja och några har avböjt. En obligatorisk utbildning av
röstmottagarna kommer att ske under augusti månad.

Kopia till
De valda
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Valnämnden

Vn § 12

Ärende

Ärendenummer

Vallokaler och öppettider vid valdagen den 9 september

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att röstningen till riksdag, kommun och landsting på valdagen
den 9 september 2018 sker i följande lokaler och öppettider :

Hova, Sessionssalen, förvaltningsbyggnaden Hova, kl 08:00-20:00

Amnehärads Norra, Gullstensskolan, Gullspång, kl 08:00-20:00

Amnehärads Södra, Folkets hus, Otterbäcken, kl 08.00-20:00

Bakgrund
Ordförande i valnämnden, Kerstin Isaksson och vice ordförande Elisabeth Elg föreslår
att de vallokaler som använts vid valet 2014 även används vid valet 2018.
Vallokalerna ska som huvudregel vara öppna mellan kl 08:00-20:00.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse, om vallokaler och öppettider, skriven av Britt-Marie Nilsson.docx

Kopia till
Akt

20/23
Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Valnämnden

Vn § 13

Protokoll
2018-04-11

Ärende

Ärendenummer

Ekonomisk ersättning för röstmottagare

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att ersättningen utgår med 200 kr/timme för röstmottagare samt
att reseersättning utgår enligt kommunens arvodesreglemente.

Bakgrund
Valnämnden har att besluta om ekonomisk ersättning för röstmottagare inför valet
2018.
Vid valet 2014 beslutade valnämnden 2014-03-19 § §2 att ersättning utgår med 200
kr/timme för röstmottagare samt att reseersättning utgår enligt kommunens
arvodesreglemente.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse ekonomisk ersättning för röstmottagare.docx

Kopia till
Lönekontoret
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Ärende

Ärendenummer

Övriga frågor

KS 2017/883

Beslut
Valnämnden beslutar att röstmottagarna i respektive vallokal bjuds på någon förtäring.

Behandling på sammanträdet
Kerstin Isaksson (M), ordförande, föreslår att röstmottagarna i respektive vallokal ska
bjudas på någon förtäring på valdagen exempelvis smörgåstårta och dricka.

Bakgrund
Övriga frågor finns med som en punkt på dagordningen.

Kopia till
Akt
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Valnämnden

Sammanträdesdatum:

2018-04-11

Datum då anslaget sätts upp:
Förvaringsplats för protokollet:

Datum då anslaget tas ned:
Kommunkontoret i Hova

Underskrift:
Britt-Marie Nilsson

